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У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-304/2020-11 за
доделу уговора о набавци услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом
резервних делова, редни број 1.2.5. за коју је позив објављен на Порталу Управе
за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца
www.uzb.minpolj.gov.rs, Наручиоцу је, дана 19.06.2020. године електронском
поштом стигло више дописа потенцијалног понуђача са постављеним питањем
следећег садржаја:

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном
документацијом, Комисија даје следећи одговор на постављена питања понуђача:
Као што је наведено у конкурсној документацији, а и у појашњењу од
18.06.2020. године, из табела за поједине врсте возила VII/10 ОБРАСЦИ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ ЗА ОДРЕЂЕНУ МАРКУ ВОЗИЛА треба сабрати
укупне цене рада за све врсте возила (табеле 1-8) и уписати укупну цену рада у
табелу у делу VII/11, односно сабрати цене резервних делова за све врсте возила и
уписати укупну резервних делова.

Ова укупна цена је у сваком случају далеко већа од процењене вредности
јавне набавке, а Наручилац је о начину попуњавања образаца и критеријуму за
доделу уговора обавестио све потенцијалне понуђаче, наводећи у конкурсној
документацији у напоменама у делу VII/11 ЦЕНЕ РАДА И РЕЗЕРВНИХ
ДЕЛОВА, да укупна цена рада и резервних делова служи искључиво ради
поређења понуђача, а уговор за поједине партије ће бити потписан у висини
процењене вредности појединих партија.
У случају да му буде додељен уговор, понуђач је дужан да се придржава
цена понуђеним у обрасцима финансијске понуда. Понуђач је такође дужан да
истовремено са потписивањем уговора достави у електронској и штампаној
форми НОРМАТИВ на српском језику који ће се примењивати за све врсте услуга
које нису обухваћене спецификацијом и понудом, као и ЦЕНОВНИК
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У ДИНАРИМА који ће представљати основ за плаћање и
праћење реализације уговора.
Процењену вредност за сваку партију у овој јавној набавци Наручилац је
утврдио на основу броја и старости возила у свакој партији, као и на основу
учесталости кварова на појединим возилима, имајући у виду чињеницу да је
немогуће унапред предвидети колико и у ком обиму ће се које возило кварити.
Одговори на ова и сва остала питања потенцијалних понуђача могу се
преузети на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs.
КОМИСИЈА
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.

